
 

APEL LEGIONOWSKIEJ POLICJI  DO MIESZKAŃCÓW 

 

Bądź czujny! Dbaj o swoje mieszkanie!  

 Wyposaż drzwi do mieszkania w odpowiednie zamki patentowe, najlepiej dwa 
różne. 

 Doskonałym zabezpieczeniem jest system alarmowy, pamiętaj o wymianie 
baterii w nim. 

 W drzwiach zamontuj również zabezpieczenie przeciwwyważeniowe.  

 W mieszkaniach w bloku warto jest obić blachą standardowe drzwi, zastąpić je 
drzwiami z drewna lub zamontować drugie dodatkowe drzwi. 

 Dbaj o to, aby zawsze działało oświetlenie przed drzwiami wejściowymi - 
włamywacz unika miejsc oświetlonych. 

 Mieszkania na parterze i najniższych piętrach są najbardziej narażone na 
włamanie przez drzwi balkonowe - warto pomyśleć o zamontowaniu w nich 
dobrych klamek. 

 Dobrym zabezpieczeniem są domofony, jednak pamiętaj, aby za pomocą 
domofonu nie otwierać drzwi obcym, wpajaj tę zasadę również dzieciom. 

Poznaj swojego sąsiada! 

Dobry sąsiad może skutecznie przeciwstawić się włamaniom i kradzieżą. 
Rozmawiaj z Twoim sąsiadem o bezpieczeństwie w Waszym miejscu zamieszkania, 
ustalcie jak zachować „sąsiedzką czujność”: 

Powiadom Policję gdy: 

 Zauważysz cokolwiek, co wzbudzi Twój niepokój w miejscu 
zamieszkania, nie wahaj się zadzwonić pod nr 997 lub 112. 

 Usłyszysz hałasy w mieszkaniu sąsiada, a wiesz, że mieszkańcy 
wyjechali. 

 Zobaczysz nieznajomego, próbującego otwierać drzwi u sąsiada, a 
wiesz, że nie ma go w domu. 

 Zauważysz podejrzanie zachowujące się osoby na klatce schodowej, na 
ulicy lub na parkingu. 

Pamiętaj: 

 Nie trzymaj w domu znacznych kwot pieniędzy i wartościowej biżuterii. 

 Zapisz numery fabryczne wartościowych przedmiotów (komputer, telewizor, 
kamera, itp.), oznakuj je w indywidualny, trwały sposób, niewidoczny dla 
złodzieja; sporządź listę, a jeżeli to możliwe, również   dokumentację 
fotograficzną cennych przedmiotów (biżuteria, cenne obrazy, stare zegarki 
itp.) - w przypadku kradzieży zwiększy to znacznie szansę ich odzyskania. 

 Ubezpiecz swój dobytek by w razie nieszczęścia chociaż częściowo mieć 
zrekompensowane straty. 

 

 



 

 

Uwaga oszuści! 

 

 Nie otwieraj drzwi wejściowych na klatkę osobie, której nie znasz.  

 Nie udzielaj informacji obcym ludziom na swój temat, a zwłaszcza na temat 

rodziny czy pieniędzy.  

 Nie zawieraj żadnych transakcji ani nie podpisujcie żadnych umów z osobami, 

które pukają do waszych drzwi i oferują kupno np.  pościeli, sprzętu AGD. 

 Uważaj na oszustów podający się za przedstawicieli instytucji np. Urzędu 

Miasta, Ośrodka Pomocy Społecznej, przychodni zdrowia, ZUSU, 

przedsiębiorstwa wodociągowego. Jeśli masz wątpliwości zadzwoń do danej 

instytucji.  

 Wpuszczając do domu obcą osobę nie zostawiaj jej nawet na chwilę samej.  

 

Metoda na policjanta!  

 

 Oszuści podają się za policjantów CBŚ, operacyjnych lub prokuratorów  

i namawiają do przekazania pieniędzy nawet wzięcia kredytów.  

 Zdarza się, że telefonicznie tłumaczą, że jest prowadzona akcja przeciwko 

oszustom. Następnie rzekomy policjant  prosi o pomoc w jego ujęciu.  

 Osoby pokrzywdzone, które nie miały pieniędzy w domu, były instruowane by 

pójść do banku i wziąć kredyt lub zlikwidować np. lokatę.  

 Po wypłaceniu pieniędzy były one przekazywane oszustom, którzy mieli być 

niedługo po tym zatrzymani. Oczywiście żadnych zatrzymań nie było, zwrotu 

pieniędzy również i kontakt się urywał. 

 Apelujemy  do Państwa, aby w każdym takim przypadku, gdy otrzymacie 

podejrzane telefony od nieznanych członków rodziny lub osób 

podających się za policjantów, zawsze kontaktować się z Policją, 

prosząc o przysłanie na miejsce patrolu.  

 Należy pamiętać, że policjanci nigdy nie proszą o przelanie pieniędzy lub 

wzięcie kredytów w ramach pomocy w działaniach operacyjnych.  

 Komenda Stołeczna Policji uruchomiła specjalną linię telefoniczną dla 

tych osób, które podejrzewają, że mógł do nich zatelefonować oszust 

podający się za „wnuczka”, „krewnego” lub „policjanta – 

funkcjonariusza CBŚ”.  

 Nie dajmy przestępcom szansy! Nie pozwólmy, aby zabrali oszczędności 

życia! Na Państwa sygnały policjanci czekają  pod numerem telefonu:  

(22) 60-33-222  

czynny całą dobę 


